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PM – KOMPLETTERING ANGÅENDE DAGVATTEN FINNTORP LÖVÅSEN 
Detta PM är ett komplement till dagvattenutredningen Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp, Underlag för detaljplan 
för del av Sandbäcken 3:1 och Lövåsen 3:1, Katrineholm som upprättades av WSP 2017-06-12. Sedan upprättandet 
av den tidigare dagvattenutredningen har handelsområdet lyfts ur planen.  

Bakgrund 
Planområdet i östra utkanten av Katrineholm avrinner dels åt Lilla Näsnaren i nordväst och dels åt Stor-Jälken i öst, se 
Figur 1. Lilla Näsnaren avvattnas i sin tur mot ytvattenförekomsten Näsnaren. Diket mellan norra delen av 
planområdet och Lilla Näsnaren har begränsad flödeskapacitet. Näsnaren och Lilla Näsnaren är ett Natura 2000- 
område. Stor-Jälken är en del av Verboån-Värnaån. Dagvattnet mot Stor-Jälken passerar en myrmark inom 
planområdet och tar sig därefter vidare genom Stora Mossen innan det når recipienten. Mer om recipienterna 
återfinns i MKB för upprättandet av detaljplanen.  

 

 
Figur 1. Delavrinningsområden (mörkblå) i anslutning till planområdet (svart), samt huvudsaklig avvattningsväg till primär recipient (grön). 
Bakgrundskarta och delavrinningsområden från VISS.  

Förutsättningar och planerade åtgärder  
Figur 2 visar en översikt av planområdet, förutsättningar samt beräknade flöden och fördröjningsvolymer. Eftersom 
andelen hårdgjord yta ökar till följd av exploateringen ökar även maxflödet och föroreningsbelastningen från 
dagvattnet. I detta PM har kvartersmarken delats in i mindre områden (JZ 1- 5) och behandlats utifrån var fördröjning 
av dagvatten planeras. 
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Figur 2. Översikt dagvattenbehov och åtgärder. 

 

Fördröjning och rening inom parkmark 
JZ 1 (Figur 3) planeras avvattnas mot parkmarken i norra delen av planområdet, där dagvattnet är tänkt att renas och 
fördröjas i ett våtmarksområde. Mer om parken återfinns i den tidigare dagvattenutredningen (WSP, 2017). 
Parkområdet beräknas i den tidigare utredningen kunna fördröja ca 2800 m3 dagvatten. Fördröjningsbehovet för JZ1 
är beräknat till 1500 m3. Det finns därmed marginal inom parkområdet att fördröja och rena även delar av område JZ 
2. 
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Figur 3. JZ 1 i norra planområdet. Föreslagen avrinningsriktning svart pil.  

 

Fördröjning och rening inom kvartersmark 
Dagvatten inom JZ 2 och JZ 3 som avrinner mot Näsnaren föreslås fördröjas och renas inom kvartersmark, 
fördelaktigen genom infiltration. 

För de områden där fördröjning och rening sker inom kvartersmark sätts krav på att inte öka befintligt flöde. Om 
avrinningskoefficienten ändras från uppskattningsvis 0,05 (befintligt område före exploatering) till 0,7 (efter 
exploatering) behövs ca 244 m3 fördröjning per hektar reducerad area i framtida område. Detta förutsatt en rinntid på 
ca 10 min. Beräkningar är översiktliga och utgår från P110 Svenskt Vatten, bilaga 10.6 a. Den volym som behöver 
fördröjas kan minskas genom trögare avledning av dagvattnet genom planområdet eller en minskad andel hårdgjord 
mark. 

Dagvattnet kan fördröjas i öppna magasin, så som t.ex torr dammar eller diken med dämmen. Alternativt skapas 
underjordisk fördröjning i t.ex krossmagasin, rörmagasin eller kassetter.  

JZ 1. 
 

JZ 2. 
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För att inte öka befintligt maxflöde från område JZ 2 (Figur 4) vid ett 10-årsregn krävs ca 1900 m3 fördröjningsvolym, 
se Tabell 1. Parkområdet norr om JZ 1 kan beroende på hur kvartersmarken höjdsätts omhänderta delar av 
dagvattenflödet från JZ 2. I parkområdet finns uppskattningsvis ca 1300 m3 extra kapacitet.  

 

 
Figur 4. Verksamhetsområdet strax norr om järnvägen. 

 

Tabell 1. Uppskattning av areor, avrinningskoefficienter och flöden för område JZ 2 i Figur 4. Flöden och volym är beräknade utifrån 10-årsregn 
med klimatfaktor 1,25 och en rinntid på 10 min.  

JZ 2 Area (ha) Avrinningskoefficient Area hårdgjord mark 
(hared) Flöde (l/s)  

Plan 11,2 0,7 7,8 2220 
Befintligt 11,2 0,05 0,6 160 
      
Volym beräkning   
Specifik avrinning  20 (l/s, hared) 
Volym per hårdgjord yta  244 (m3/hared) 
Volym totalt  1900 (m3) 
   
Exempel fördröjningsåtgärder   
Area 1 m djup torr damm  1900 (m2) 
Volym krossmagasin  6300 (m3) 

JZ 2. 
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Figur 5. Delområde inom södra planområdet som avvattnas mot Näsnaren. Röd markering är schematisk, motsvarar ca 6,7 ha och regleras inte i 
plan.  

Om uppskattningsvis ca 6,7 ha av delområdet söder om järnvägen, JZ 3 (Figur 5), avvattnas mot väster och vidare 
mot Näsnaren krävs ca 1100 m3 fördröjning, se Tabell 2. Om ytan som avvattnas mot Näsnaren minskas kan även 
fördröjningsvolymen på kvartersmark minskas.  

 

Tabell 2. Uppskattning av areor, avrinningskoefficienter och flöden för delar av område JZ 3 i Figur 5. Flöden och volym är beräknade utifrån  
10-årsregn med klimatfaktor 1,25 och en rinntid på 10 min.   

JZ 3 Area (ha) Avrinningskoefficient Area hårdgjord 
mark (hared) Flöde (l/s)  

Plan 6,7 0,7 4,7 1300 
Befintligt 6,7 0,05 0,3 100 
      
Volym beräkning   
Specifik avrinning  20 (l/s, hared) 
Volym per hårdgjord yta  244 (m3/hared) 
Volym totalt  1100 (m3) 
   
Exempel fördröjningsåtgärder   
Area 1 m djup torr damm  1100 (m2) 
Volym krossmagasin  3700 (m3) 

 

Kraven på fördröjning inom kvartersmark är upprättade av Katrineholms kommun. Det råder osäkerhet i vilken 
utsträckning sådana krav kan ställas och hur de kan upprätthållas. Längs gator inom planområdet föreslås att 
svackdiken med dämmen anläggs, varvid viss fördröjning och rening kan ske på allmän platsmark. Volymen som kan 
fördröjas inom avsatt gatumark är dock inte tillräcklig för att fördröja det ökade flödet från ett 10-årsregn efter jämfört 
med före exploatering. Alternativet är att skapa mer allmän yta för att säkerställa rening och fördröjning av dagvattnet 
(förslag på yta kan ses i kapitel nedan). 

JZ 3. 
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Fördröjning och rening inom allmän platsmark 
Svackdiken med dämmen på ca 6 meter föreslås skapas mot gatan längs med Österleden samt längs lokalgatan i 
norra delområdet, se Figur 6. Översiktligt förslag på dimensioner visas i figuren. Med antaganden om att Mannings tal 
är 20 och bottenlutningen är 1 % uppskattas en kapacitet på ca 3450 l/s utan dämmen söder om järnvägen och ca 
3000 l/s utan dämmen längs lokalgatan. Dämmen kommer minska kapaciteten i dikena, men öka reningseffekten 
genom att avrinningen saktas ned. Uppskattningsvis kan 1/3 av den totala dikesvolymen nyttjas för fördröjning av 
dagvattnet, varvid ca 650 m3 kan skapas i diket norr om järnvägen för område JZ 2 och ca 380 m3 i diket söder om 
järnvägen för område JZ 3. 

 
Figur 6. Lösningsförslag med svackdiken. 

Avrinning genom svackdiken kan ge möjlighet till infiltration av dagvattnet, vilket minskar effekten av exploateringen 
nedströms. Ett långsammare flöde är också fördelaktigt med avseende på rening, erosionskänslighet och 
vegetationsetablering. Flackare slänter ger bättre ljusinsläpp och bättre vegetationsetablering. Nedströms dämmen 
kan det behöva anläggas erosionsskydd. Exempel på svackdike med dämmen mellan GC-väg och gata kan ses i  

Figur 7. Eventuellt kan också underjordisk magasinering skapas under diket, i t.ex. kross, makadam eller 
fyllnadsmaterial.  

 

Figur 7. Exempelbild på mindre svackdiken med dämmen. Foto WRS. 

Svackdike med dämmen 
Dimension: höjd 0,85 m, bottenbredd 0,5 m  
                   släntlutning 1:3 
Bredd:         5,6 m 
Längd:         750 m 
Uppskattad fördröjningsvolym: 1950/3 = 650 m3 
 

Svackdike med dämmen 
Dimension: höjd 0,9 m, bottenbredd 0,5 m  
 släntlutning 1:3 
Bredd:  5,9 m 
Längd:  400 m 
Uppskattad fördröjningsvolym: 1150/3 = 380 m3 
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Fördröjning och rening inom naturmark 
Dagvatten från kvartersmark JZ 4 och JZ 5 som avvattnas mot myrmarken i sydöstra planområdet (Figur 8) föreslås 
översilas, fördröjas och renas i ett dike före utlopp till myrmarken. Efter diket fördröjs och renas dagvattnet i 
myrmarken. Mer om myrmarken återfinns i den tidigare dagvattenutredningen. Hur stor del av JZ 3 respektive JZ 4 
som ska avvattnas mot naturmarken regleras i nuläget inte i plan.  

 

 
Figur 8. Södra planområdet. Föreslagen avrinningsriktning svart pil. 

Skyfallshantering  
Inom område JZ 4 behöver lägsta golvnivå för byggnader säkerställas i relation till potentiellt instänga områden. 
Byggnader bör placeras med hänsyn till ytliga vattenvägar och lågområden inom JZ 4 bör fyllas ut, se Figur 9. 

Myrmarken i östra delen av området avvattnas genom trummor under riksväg 55/56. Vid ett krafigt skyfall kan 
kapaciteten i trummorna begränsa utflödet och vattennivån i mossen därmed öka tillfälligt. En avrinnings- och 
lågpunktskartering visar hur högt vattnet kan stiga (+ 56,7 m) ovan befintlig marknivå innan det avrinner ytligt från 
området över riksväg 55/56, Figur 9. 

Uppskattningsvis kan myrmarken utan utflöde magasinera 60 000 m3 innan vattnet avrinner över riksvägen. I och med 
upprättandet av planen minskar volymen till ca 1 200 m3  då del av myrmarken tas i anspråk som kvartersmark. En 
mycket förenklad beräkning visar att ett regn med 100 års återkomsttid och varaktighet 5 timmar (klimatfaktor 1,13) 
ger en genomsnittlig höjning av vattenytan på 0,52 m över normal nivå (markyta). Beräkningen baseras på att 
avrinningsområdet (60 ha) har avrinningskoefficient 0,6, att myrmarken är en platt yta på 6,2 ha och att det inte finns 
något utflöde från området. Myrmarkens kapacitet som dagvattenmagasin har också behandlats i 
dagvattenutredningen från Hylanders Geo-byrå AB (PM Dagvattenutredning Översikt Knorran, Katrineholms kommun, 
2015).  

 

 

 

 

 

JZ 4. 
 

JZ 5. 
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Figur 9. Kartering av lågpunkter inom planområdet. 

Kompletterande åtgärder 

Exempel fördröjningsåtgärder på kvartersmark 
Ett exempel på fördröjning inom kvartersmark är en torr damm eller tillfällig översvämningsyta. Dessa ytor är vanligtvis 
inte vattenfyllda, men kan tillåtas fyllas upp vid regn (exempel Figur 10). De kan designas som så kallade 
multifunktionella ytor (exempel Figur 11) i form av t.ex. en lugn parkmiljö, fotbollsplan, lekplats, skatepark eller något 
annat kommunen har behov av. 

 

 
Figur 10. Tom och fylld torr damm i Sandbrovägen i Växjö. Foto: Jens Skoog. 

 

Finns befintligt 
trumma här. 

Finns befintliga 
trummor här. 
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Figur 11. Exempel på en hårdgjord aktivitetsyta som vid stora flöden används som tillfällig översvämningsyta. Illustrations: Sundén, 2014. 

 

En annan möjlighet till fördröjning är underjordiska magasin. Ett underjordiskt magasin kan t.ex. utformas med 
stenkross. Stenkross ger en effektiv porositet på ca 30 % av total volym. Ett mer platseffektivt alternativ till underjordisk 
fördröjning är kassettmagasin. Kassettmagasin består av kassetter i polypropen/polyeten eller annan plast som omges 
av geotextil eller geomembran för att förhindra att smuts och jord kommer in i magasinen. Kassettmagasin är 
utrymmeseffektiva med en våtvolym på ca 96 %. Underjordiska magasin kan också skapas som rörmagasin där 
sammankopplade rör av plast eller betong placeras i rad under mark för att skapa samlad fördröjning, se Figur 12.  

  
Figur 12. Vänster: Exempel på installation av ett rörmagasin. Bild: ViaCon.se. Höger: Schematisk skiss av EcoVault. Bild av EcoSence, översatt av 
Thomas Larm, StormTac. 

 

Filtermagasin är underjordiska reningsmagasin där rening sker genom t.ex. sedimentation och filtrering. Reningen kan 
anpassas efter eventuella reningskrav för recipienten. Filtermagasin kan bland annat designas för att filtrera dagvattnet 
med avseende på partiklar, olja, lösta ämnen, tungmetaller, näringsämnen, PCB, mikroplaster och lösningsmedel. 
Bräddning (bypass) kan antingen ske inne i magasinet eller innan dagvattnet når filtersystemet. Ett exempel på 
filtermagasin är EcoVault, Figur 12.  

Ytterligare yta för fördröjning och rening av dagvatten 
Om det visar sig vara svårt att skapa eller upprätthålla tillräcklig fördröjning och rening på kvartersmark inom JZ 2 och 
JZ 4 föreslås att en del av ytan i planen som tidigare markerats för handel i Lövåsen tas i anspråk för 
dagvattenhantering, Figur 13. Området är lämpligt eftersom det ligger i en naturlig lågpunkt. Det skulle kunna 
användas för dagvattenhantering för framtida exploatering både inom och utanför planområdet, men också få fler 
funktioner. Möjlig gränsdragning behöver utredas vidare.  
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Figur 13. Områden som kan avvattnas till yta för fördröjning och rening av dagvattnet. 

Skyddsåtgärder 
Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor som är exponerade för regnvatten (tak, 
fasader etc.). Material som förorenar dagvatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zinkytor (galvat material).   

Det finns en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som möjligt. Detta eftersom 
föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och 
eventuella sprängningar och fyllnadsmaterial (berg) kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter 
från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner, fordon och bränsletankar som används i 
byggskedet. 

Ett ökat uppdämmande av dagvatten i myrmarken kan leda till ett ökat tryck mot banvallen och vägbanken. Detta bör 
ses över så att det inte riskerar påverka stabiliteten. Skulle det finnas en risk att banvallen eller vägbanken påverkas 
bör avskärmande åtgärder skapas.  


